UCHWAŁA NR 22/714/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Kujawsko-Pomorskiego
Transportu Samochodowego S.A. z siedzibą we Włocławku
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.1), art. 13 ust. 1 i ust. 3, art. 25d
i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.2) oraz § 4 pkt 5 i § 9 ust. 1 pkt 7 załącznika
do uchwały Nr 374/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia
2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących mienie
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2002 r. Nr 6, poz. 126 z późn. zm. 3), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wnieść do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. z siedzibą
we Włocławku wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Okrzei 67, oznaczonej
geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 192/31 o pow. 0,1198ha, KW
Nr WL1W/00081267/5 wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego.
§ 2. W zamian za wniesiony wkład niepieniężny (aport) Województwo KujawskoPomorskie obejmuje 31.700.000 (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset tysięcy)
akcji imiennych o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz), każda w podwyższonym kapitale zakładowym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Mienia Województwa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379
i poz. 1072.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 659, poz. 805, poz. 822, poz. 906
i poz. 1200.
3
Zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXVII/334/04 z dnia 25 października 2004 r.
(Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 115, poz. 1965).

